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  ألمم املتحدة ل ةعباتلا نيطسلفجلنة   خالصة تقرير

)UNSCOP( *  

  

  1947أغسطس / آب  31
  

  
  :هذا التقرير احتوى على اآلتي

  .توصيات عامة وافق عليها جميع أعضاء اللجنة -1
مستقلتين مع احتاد اقتصادي بينهما وجعل القدس مشروع تقسيم فلسطين إىل دولتين  -2

منطقة دولية خاصة وهو ما وافقت عليه أكثرية اللجنة والذي وافقت عليه اجلمعية العامة لهيئة 
  .)1(1947نوفمبر  29األمم املتحدة يف 

  .مشروع الدولة االحتادية الذي قالت به أقلية اللجنة والذي سقط حين التصويت -3  
  

  التوصيات العامة –أوالً 
  

  .ينتهي االنتداب على فلسطين يف أقرب وقت ممكن من الوجهة العملية – 1
  .يمنح االستقالل لفلسطين يف أقرب وقت ممكن من الوجهة العملية – 2
تتقدم مرحلة انتقالية منح االستقالل، وتكون هذه املرحلة قصيرة بقدر ما يسمح به  – 3

  .لإتمام الشروط الضرورية لالستقال
تكون السلطة املكلفة بإدارة فلسطين أثناء مرحلة االنتقال مسئولة جتاه منظمة األمم  – 4
  .املتحدة
  :فيما يتعلق باألماكن املقدسة – 5

                                                 
 جامعة الدول العربية، : القاهرة" (1950-1947اجملموعة الثانية، . الوثائق الرئيسية يف قضية فلسطين" :املصدر

 .117 – 114، ص )1974األمانة العامة، 
  :على حدود الدولتينأجريت التعديالت التالية حين التصويت  )1(

  .ضم يافا وبعض أقسام منطقة النقب إىل الدول العربية  - أ   
  .صححت احلدود ملصلحة اليهود على شواطئ البحر امليت ويف منطقة صفد من ناحية اجلليل الغربي –ب 
إال يف منحت جلنة فلسطين الدولية صالحية تعديل حدود القرية بحيث ال تقسم قرية ما بين الدولتين   -جـ 

 .احلاالت االضطرارية جداً
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مهما يكن احلل الذي يتم قبوله، فإن الطابع املقدس لهذه األماكن يظل حمتفظاً به، ) أ ( 
  .كتسبةوالدخول إليها يصبح مضموناً وفاقا للقوانين امل

  .ال يمكن شجب أو تغيير القوانين احلالية خملتلف الطوائف الدينية) ب(
توضع نصوص خاصة فيما يتعلق بهذه املسائل يف دستور كل دولة من الدولتين ) جـ(

  .االثنتين اللتين يتم إنشاؤهما
يتوجب على اجلمعية العامة حتضير اتفاق دويل بصورة عاجلة لتسوية قضية اليهود  – 6

ألف شخص تقريباً يقيمون يف معسكرات  250األوروبيين املوجودين يف حالة يأس وأمل بينهم 
الالجئين، فهذه القضية تعتبر خطيرة جداً، ومن الضروري اإلسراع بها لتخفيف آالم هؤالء اليهود 

  .ية الفلسطينيةوتسوية القض
إن الشرط األول ملنح االستقالل يقوم على أن يبنى النظام السياسي للدولة أو للدولتين  – 7

اجلديدتين ودستورها أو دستورهما وسائر القوانين األساسية على أساس ديمقراطي أي على 
ظة على أساس ذي طابع تمثيلي، ويجب أن يتضمن الدستور ضمانة حقوق املرء األساسية واحملاف

  .حقوق األقليات ومصاحلها
وهناك شرط أويل آخر ملنح االستقالل يقوم على أن تسجل يف الدستور املبادئ  – 8

األساسية مليثاق األمم املتحدة، بما فيها واجب تسوية اخلالفات الدولية بوساطة الوسائل السلمية 
ام القوة، سواء أكان ذلك ضد واالمتناع يف العالقات الدولية عن اللجوء إىل التهديد أو استخد

السيادة اإلقليمية أو االستقالل السياسي لكل دولة بأي طريقة أخرى ال تتفق وأهداف األمم 
  .املتحدة
يجب قبول مبدأ احملافظة على الوحدة االقتصادية يف فلسطين كبناء أساسي وضروري  – 9

  .حلياة وازدهار البالد وسكانها
عوة رعايا الدول الذين كانوا يتمتعون يف املاضي يجب على األمم املتحدة د – 10

بامتيازات أجنبية يف فلسطين، بما فيها التشريع القنصلي أو التشريع املعمول به أثناء حكم 
اإلمبراطورية العثمانية، للتخلي عما يبقى لهم من حقوق فيما يتعلق ـ بإعادة توطيد مثل هذه 

  .االمتيازات يف فلسطين املستقلة
و اجلمعية العامة شعوب فلسطين للتعاون التام مع األمم املتحدة يف اجلهود تدع – 11

املبذولة لتحضير واستخدام جميع الوسائل العادية والعلمية جملابهة املوقف الصعب املوجود يف 
هذه البالد، وبذل جميع قواها لوضع حد ألعمال العنف السائدة يف البالد منذ وقت طويل وذلك يف 

  .والنظام والقانونصالح السلم 
يف تقدير القضية الفلسطينية يجب االعتراف بدون جدال أو مناقشة بأن احلق املتعلق  – 12

  .بفلسطين ال يمكن اعتباره كحل للمشكلة اليهودية بوجه عام
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  مشروع األكثرية –ثانياً 

  )1()مشروع تقسيم مع احتاد اقتصادي(
  

تتألف الدولة العربية من اجلليل الغربي والسامرة اجلبلية والسهل الساحلي املمتد من  – 1  
ويدخل ضمن هذا التحديد مناطق اخلليل والقدس اجلبلية مع غور  –أسدود إىل احلدود املصرية 

  .األردن أيضاً
السهل تتألف الدولة اليهودية من اجلليل الشرقي وسهل إسرائيليون والقسم األكبر من  – 2  

وتلتقي األقاليم الثالثة للدولة العربية واألقاليم  –الساحلي ومنطقة بئر السبع التي تضم النقب 
الثالثة للدولة اليهودية يف نقطتي تقاطع إحداهما واقعة على اجلهة اجلنوبية الشرقية من العفولة 

  .يف منطقة الناصرة، والثانية من اجلهة الشرقية من اجملدل يف مقاطعة غزة
تصبح الدولتان مستقلتين بعد مرحلة انتقال تدوم سنتين وتبدآن من أول أيلول  – 3  

ويجب عليهما املوافقة على دستور لكل منهما والتقدم بتصريح من هيئة . 1947سنة ) سبتمبر(
األمم املتحدة، وتوقيع معاهدة توطيد نظام التعاون االقتصادي، وإحداث احتاد اقتصادي يف 

  .فلسطين
تتابع بريطانيا العظمى، أثناء مرحلة االنتقال، إدارة احلكم يف فلسطين حتت إشراف  – 4  

األمم املتحدة، ويمكن أن يتعاون يف هذه اإلدارة عضو واحد أو عدة أعضاء من قبل األمم املتحدة 
  .إذا ما أصبح مرغوباً يف ذلك

ابير املرغوب فيها يجب على بريطانيا العظمى أن تتخذ أثناء مرحلة االنتقال التد – 5  
  :لتحقيق املشروع، وبنوع خاص

آالف كل شهر،  5ألف مهاجر يف الدولة اليهودية املقترح إنشاؤها، بمعدل  150قبول ) أ (   
وإذا أصبح من الواجب أن تدوم . ألفاً ينتخبون لدخول فلسطين ألسباب إنسانية 30من بينهم 

ألفاً يف السنة الواحدة، وتكون  60ملهاجرين بـ املرحلة االنتقالية أكثر من سنتين، يتحدد عدد ا
  .الوكالة اليهودية مسئولة عن انتقال املهاجرين

يقوم سكان الدولتين بانتخاب جملسين تأسيسيين، ويحق االشتراك يف االنتخابات ) ب(  
ويجب أن يكون هؤالء إما مواطنين فلسطينيين . سنة فما فوق 29لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 

ن يف الدولة، وإما عرباً ويهوداً يقيمون يف البالد وهم ليسوا بفلسطينيين ولكنهم يكونون قد يقيمو
ويكون . أعلنوا رغبتهم يف أن يصبحوا مواطنين، وإما عرباً أو يهوداً يقيمون يف منطقة القدس

  .للنساء حق التصويت والتمثيل
أن ينص دستور كل دولة يعمل اجمللسان التأسيسيان على حتضير الدستور، ويجب ) جـ(  

من هاتين الدولتين على إنشاء هيئة تشريعية يف كل دولة تنتخب بواسطة االقتراع العام 
                                                 

كندا، تشيكوسلوفاكيا، جواتيماال، هولندا، (ممثلو كل من : أعضاء اللجنة الذين قدموا املشروع ووافقوا عليه هم )1(
 ).بيرو، السويد وأرجواي
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والتصويت السري والتمثيل النسبي، ويجب أن يتضمن دستور الدولتين تدابير حلماية األماكن 
  .املقدسة واألبنية واملواقع الدينية

ل دولة حكومة مؤقتة تمنح حق توقيع معاهدة االحتاد يعين اجمللس التأسيسي يف ك) د(        
االقتصادي وتوقيع بيان يحتوي على نصوص حماية األماكن املقدسة واحلقوق الدينية وحقوق 

ويتوجب على . وال يمكن أن يكون هناك تمييز أو تفريق بسبب العرق أو الدين أو اللغة. األقليات
  .للعرب واليهود بلغتهم اخلاصة وبموجب تقاليدهم الدولة تقديم التعليم االبتدائي والثانوي

أما أهداف االحتاد االقتصادي يف فلسطين فتقوم على استثمار املرافق العامة ضمن   
وأما منطقة القدس فتوضع حتت نظام الوصاية الدولية وال تكون حمصنة . نطاق الصالح املشترك

تحدة حاكم القدس العام، وال يمكن أن ويعين جملس الوصاية لهيئة األمم امل. أو منطقة عسكرية
  .يكون هذا احلاكم عربياً أو يهودياً

  
  )1()مشروع الدولة االحتادية(مشروع األقلية  –ثالثاً 

    
  .تتألف دولة احتادية مستقلة من حكومتين إحداهما عربية واألخرى يهودية – 1  
  .وتكون القدس عاصمة لها  
  .تتمتع كل من احلكومتين بسلطات احلكومة احمللية – 2  
  .تكون القدس عاصمة للدولة – 3  
  .ينتخب جملس تأسيسي للدولة بالتصويت العام -  4  
سلطة احلكومة االحتادية تتناول قضايا الدفاع الوطني والعالقات اخلارجية  – 5  

  .واملصالح املشتركة
  .رئيس الدولة ينتخب من قبل جملس االحتاد – 6  
  .يحظر كل تمييز بين الشعبين العربي واليهودي – 7  
  .يتمتع جميع املواطنين الفلسطينيين بحقوق سياسية ومدنية ودينية متساوية – 8  
 .ويضمن الدستور حرية املرور إىل األماكن املقدسة ويحمي خمتلف املصالح الدينية – 9  

يف خالل املرحلة االنتقالية ومدتها ثالث سنوات بهجرة يهودية إال بمقدار ال يسمح  – 10  
إمكانية املنطقة اليهودية من االستيعاب الذي حتدده جلنة خمتلطة مؤلفة من ثالثة مندوبين عرب 

   .وثالثة مندوبين يهود وثالثة يمثلون األمم املتحدة

                                                 
 )الهند، إيران، ويوغوسالفيا(أعضاء اللجنة الذين اقترحوا هذا املشروع هم ممثلو  )1(



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


